
From: Brink, Ron van den <ron.van.den.brink@kiwa.com>
To: Mulder, A.J. <>
Subject: Indicatieve kostenramingen vijf gravel tennisbanen TV De Marsch te Paterswolde
Date: 19.09.2019 11:04:01 (+0100)
Attachments: Paterswolde_190900033_TV De Marsch_ind. kost._renovatie Gravel baanblok 4-6 

incl. verv. hekwerk.pdf (1 page), Paterswolde_190900033_TV De Marsch_ind. 
kost._renovatie Gravel baanblok 7-8 incl. verv. hekwerk.pdf (1 page)

Geachte heer Mulder, Besta Alje,

Hierbij ontvang je volgens afspraak in PDF vorm de indicatieve kostenramingen voor de renovatie van de 5 
gravel tennisbanen (baanblok 4-6 en 7-8) van TV De Marsch te Paterswolde.
De rapportage, opnamegegevens en analyses ontvang je binnenkort via het secretariaat in PDF vorm en per 
post.

Bij het baanblok 7-8 is optie 2 uit de rapportage uitgewerkt ter verbetering van de duurzaamheid en 
waterdoorlatendheid / waterbergend vermogen van de constructie

Indien je nog vragen hebt over de berekeningen of rapportage kan je me altijd bellen / mailen.

NB. Bij de kwaliteitsopname is kort gesproken met de heer P. Asso van der Putten (de groundsman voor het 
tennispark). De indruk is hierbij verkregen dat er onvoldoende tijd word besteed aan het dagelijks en 
wekelijks onderhoud van de banen (er word ook nog onderhoud door hem verricht op een golfbaan elders). 
Vanwege de specifieke situatie van de vijf gravel banen waarbij de zuidelijke helft van de baanblokken “last” 
hebben van schaduwwerking en meer organische vervuiling en minder afdroging is het wenselijk dat het 
dagelijks en wekelijks onderhoud hierop wordt afgestemd en er voldoende tijd in word gestoken. Daarnaast 
is het wenselijk om het aanwezige (bos)plantsoen fors te dunnen / snoeien en de beregening per baanhelft 
te kunnen sturen / aanpassen. 

Met vriendelijke groet, 
Ron van den Brink

Adviseur buitensportaccommodaties

Kiwa ISA Sport B.V.
Papendallaan 7 - 6816 VD 
ARNHEM
Postbus 721 - 6800 AS ARNHEM
T +31 (0)26 4834 622 M +31 (0)6 22 48 45 27
E ron.van.den.brink@kiwa.com

Trust Quality Progress
www.kiwa-isa-sport.com 

Kamer van Koophandel Arnhem, 09120616
Disclaimer: kiwa.nl/disclaimer 



Gemeente Tynaarlo: TV De Marsch te Paterswolde 19 september 2019

Renovatie Gravel tennisbanen, baanblok 4-6 Kiwa ISA Sport
De kostenramingen zijn indicatief en geven een zo’n reëel mogelijk beeld van de kosten. Er is gebruik gemaakt van ervaringscijfers en diverse bronnen. Prijspeil 2019

Er is geen rekening gehouden met eventuele marktwerking. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan genoemde indicatieve prijzen.

Uitgangssituatie betreft de rapportage kwaliteitsbeoordeling Kiwa ISA Sport projectnummer 190900033 - d.d. 19 september 2019

omschrijving / werkzaamheden eenheid hoev. prijs / eenh. totaal
voorbereidende- en opruim werkzaamheden
inrichten werkterrein - rijplaten, toegang in hekwerk, depotruimte, etc 1 eh € 700,00 € 700,00

opnemen (en afvoeren) inrichtingselementen, netpalen, netten, banken, scoreborden e.d. 1 eh € 600,00 € 600,00

opnemen beregeningshydranten tbv hergebruik 1 eh € 600,00 € 600,00

ind. milieukundige keuring af te voeren gravel toplaag - uitgangspunt is schone bouwstof 1 eh € 600,00 € 600,00

Grondwerk
ontgraven en afvoeren gravel toplaag - opp. 1.840 m² - dikte ca. 40 mm incl. stortkosten 74 m3 € 100,00 € 7.400,00

ontgraven en afvoeren lava fundering - opp. 1.840 m² - dikte ca. 15 mm incl. stortkosten 28 m3 € 25,00 € 700,00

aanvullen bestaande lava; leveren / aanbrengen nieuwe lava, dikte ca. 50 mm lava M2.a 92 m3 € 100,00 € 9.200,00

verdichten, profileren, egaliseren lavafundering 1840 m2 € 0,80 € 1.472,00

Drainage
controleren / inspecteren drainage en afvoer (uitgaande van 4.30 m HOH / 9 strengen) 450 m1 € 3,00 € 1.350,00

Verhardingen
opnemen en afvoeren opsluitbanden (0.06 m breed) incl. stortkosten 174 m1 € 6,00 € 1.044,00

leveren nieuwe opsluitbanden (0.10 m breed) en plaatsen op gewenste hoogte 174 m1 € 13,00 € 2.262,00

Toplaag
leveren en verwerken gravel toplaag NOCNSF-KNLTB2-15.a, dikte 25-30 mm 1840 m2 € 7,00 € 12.880,00

leveren en aanbrengen belijningen 3 bn € 775,00 € 2.325,00

Hekwerken
verwijderen bestaand hekwerk en leveren / aanbrengen nieuw hekwerk 1 eh € 9.500,00 € 9.500,00

Diversen en inrichting
leveren en aanbrengen netpalen en netten 3 bn € 550,00 € 1.650,00

aanpassen en aanbrengen hydranten, beregening en afstellen 1 eh € 1.000,00 € 1.000,00

opruimen werkterrein 1 eh € 700,00 € 700,00

keuringskosten renovatie (opdrachtgever gemeente Tynaarlo) 3 bn € 489,00 € 1.467,00

subtotaal € 55.450,00

algemene kosten, winst en risico (ak,w&r) (7%) € 3.881,50

onvoorzien (5%) € 2.772,50

TOTAAL EXCL. BTW € 62.104,00

BTW 21% € 13.041,84

TOTAAL INCL. BTW € 75.145,84

Bijzonderheden en uitgangspunten
- Uitgangspunten, aandachtspunten en voorwaarden conform de beschrijving in de rapportage kwaliteitsbeoordeling door Kiwa ISA Sport

rapport met projectnummer 190900033 - d.d. 19 september 2019
- Bedragen ook afhankelijk van hoeveelheden te leveren bouwstof.
- Stortkosten afhankelijk van afzetmogelijkheid en milieukundige kwaliteit 
- De indicatieve kostenraming is exclusief kosten aanbrengen anti-worteldoek en/of het dunnen / snoeien van het (bos)plantsoen



Gemeente Tynaarlo: TV De Marsch te Paterswolde 19 september 2019

Renovatie Gravel tennisbanen, baanblok 7-8 Kiwa ISA Sport
De kostenramingen zijn indicatief en geven een zo’n reëel mogelijk beeld van de kosten. Er is gebruik gemaakt van ervaringscijfers en diverse bronnen. Prijspeil 2019

Er is geen rekening gehouden met eventuele marktwerking. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan genoemde indicatieve prijzen.
Uitgangssituatie betreft de rapportage kwaliteitsbeoordeling Kiwa ISA Sport projectnummer 190900033 - d.d. 19 september 2019: optie 2

omschrijving / werkzaamheden eenheid hoev. prijs / eenh. totaal
voorbereidende- en opruim werkzaamheden
inrichten werkterrein - rijplaten, toegang in hekwerk, depotruimte, etc 1 eh € 700,00 € 700,00

opnemen (en afvoeren) inrichtingselementen, netpalen, netten, banken, scoreborden e.d. 1 eh € 500,00 € 500,00

opnemen beregeningshydranten tbv hergebruik 1 eh € 500,00 € 500,00

ind. milieukundige keuring af te voeren gravel toplaag - uitgangspunt is schone bouwstof 1 eh € 600,00 € 600,00

Grondwerk
ontgraven en afvoeren gravel toplaag - opp. 1.225 m² - dikte ca. 45 mm incl. stortkosten 55 m3 € 100,00 € 5.500,00

ontgraven en afvoeren lava fundering - opp. 1.225 m² - dikte ca. 35 mm incl. stortkosten 43 m3 € 25,00 € 1.075,00

ontgraven en in depot zetten lava fundering - opp. 1.225 m² - dikte ca. 70 mm 86 m3 € 5,00 € 430,00

vlak profileren bestaande zandonderbouw (voor aanbrengen drainage) 1225 m2 € 0,20 € 245,00

lev. M3.d zand en aanvullen bestaande zandonderbouw - opp. 1.225 m2 - dikte 100 mm 123 m3 € 25,00 € 3.075,00

profileren en verdichten zandonderbouw (na aanbrengen drainage) 1225 m2 € 0,30 € 367,50

aanbrengen lava uit depot en vlak afwerken - dikte ca. 70 mm 86 m3 € 4,50 € 387,00

leveren en aanbrengen nieuwe lavafundering, dikte ca. 30 mm lava M2.a 37 m3 € 100,00 € 3.700,00

verdichten, profileren, egaliseren lavafundering 1225 m2 € 0,80 € 980,00

Drainage
ontgraven en afvoeren zand/grond tbv drainsleuven, ca. 0.30 m diep en 0.20 m breed 408 m1 € 3,00 € 1.224,00

lev. en aanbr. drainage incl. grondwerk en zandvulling, h.o.h. 3.00 m 408 m1 € 2,50 € 1.020,00

leveren en aanbrengen funderingsdrainzand M3.d voor sleufvulling 408 m1 € 1,30 € 530,40

lev. en aanbr. verzamelputten drainage PVC doorspuitputten 12 st € 90,00 € 1.080,00

lev. en aanbr. verzamelleiding drainage PVC leiding 100 m1 € 15,00 € 1.500,00

leveren en aanbrengen afvoer op sloot incl. uitstroomvoorziening beton 1 eh € 200,00 € 200,00

controleren nieuwe drainage incl. revisiegegevens opstellen 408 m1 € 1,25 € 510,00

controleren / inspecteren bestaande drainage (uitgaande van 4 m HOH) 320 m1 € 3,00 € 960,00

Verhardingen
opnemen en afvoeren opsluitbanden (0.05 x ca. 3.00 m) incl. stortkosten 140 m1 € 6,00 € 840,00

leveren nieuwe opsluitbanden (0.10 m breed) en plaatsen op gewenste hoogte 140 m1 € 13,00 € 1.820,00

Toplaag
leveren en verwerken gravel toplaag NOCNSF-KNLTB2-15.a, dikte 25-30 mm 1225 m2 € 7,00 € 8.575,00

leveren en aanbrengen belijningen 2 bn € 775,00 € 1.550,00

Hekwerken
verwijderen bestaand hekwerk en leveren / aanbrengen nieuw hekwerk 1 eh € 7.500,00 € 7.500,00

Diversen en inrichting
leveren en aanbrengen netpalen en netten 2 bn € 550,00 € 1.100,00

aanpassen en aanbrengen hydranten, beregening en afstellen 1 eh € 800,00 € 800,00

opruimen werkterrein 1 eh € 700,00 € 700,00

keuringskosten renovatie (opdrachtgever gemeente Tynaarlo) 2 bn € 645,00 € 1.290,00

subtotaal € 49.258,90

algemene kosten, winst en risico (ak,w&r) (7%) € 3.448,12

onvoorzien (5%) € 2.462,95

TOTAAL EXCL. BTW € 55.169,97

BTW 21% € 11.585,69

TOTAAL INCL. BTW € 66.755,66

Bijzonderheden en uitgangspunten
- Uitgangspunten, aandachtspunten en voorwaarden conform de beschrijving in de rapportage kwaliteitsbeoordeling door Kiwa ISA Sport

rapport met projectnummer 190900033 - d.d. 19 september 2019, optie 2
- Bedragen ook afhankelijk van hoeveelheden te leveren bouwstof.
- Stortkosten afhankelijk van afzetmogelijkheid en milieukundige kwaliteit 
- De indicatieve kostenraming is exclusief kosten aanbrengen anti-worteldoek en/of het dunnen / snoeien van het (bos)plantsoen
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